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 סָאװ ,"זיױהטסַאנ-ענירנ, סָאד זיא טכַאנ רעד טימ

 ,טרָאּפ ןשירסיק ם'נופ גנַאג העש ריפ ןענופענ ריז טָאה
 "ןייא ףיוא ןעמוקעגנַא זיא ןעמ .טקַאּפעגרעביא ןרָאװעג
 -םָארא ןבָאה סועיינסופ .דרעפ ףיוא ,ןעלמעק ףיוא ,ןעל

 -עג ,סינ רעלקעז ,רעסַאװ ןעלנַאל ּפעק יד ןופ ןפרָאװעג

 יד לטרַאנ ןיא טקעטשרַאפ ןבָאה ייז .ןעגנַאז ענעטָארב

 ןוא ןעלטנַאמ עטיירב ,עננאל יד ןופ סעֶלַאּפ ענעניובראפ

 .ןלַאדנַאס ןוא דיש עטביוטשראפ יד ןקינייר ןעמונענ

 רענרענייטש רעלַאמש ַא ואוו ,אינככא רעד ראפ

 זיא ,ּפָארַא-גרַאב ַא טימ טּפונקעג ךיז טָאה ףיוראדנרַאב

 ןטייז עדייב ןופ טּפעלשעג טָאה סָאװ ,למעק ַא ןטירעגנָא

 ןיא .ןשַאק עגידרעיוא-ריפ ,ענעטכַאלפעג ייווצ ברָאה
 -ניק יד טימ בייוו זייז טריפעג רחוס רעד טָאה שָאק ןייא
 עקידעקעמש ךעלקעז -- רחסמ ןייז ןטייווצ ןיא ןוא רעד

 .םימשב

 ,ןטַאריּפ ראפ ,רעדרעמ רַאפ ,רעביור ראפ ארומ יד

 ןרָאװעג זיא'ס זַא ןוא .טכַאנ רעד טימ ןעמוקעגנָא זיא

 ןופ טײרדענּפָארַא טיילנעוורעטנוא יד ןבָאה ,רעטסניפ

 ןעמונעג ןוא רבדמ יד טזַאלרַאפ ,ךעלנעטש עלָאמש יד
 -י טנעקעג טָאה ןעמ ואוו ,רעזײהטסַאנ יד וצ ןעיצ

 .טכַאנ א םולשב ןפָאלשכרוד ןוא ןסייברעב

 א יי לע



 -סניפ רעד ןיא ןביוהעג טָאה ,רעיינסופ ַא ,ןקז ַא
 ןעוועג ןענעז סינ ואוו ,ןקעטש ןטליוהעגסיוא ןייז רעט
 -םילקענ ,ןקעטש ןטימ טּפַאלקענ טָאה רע .ןטָאשעגנַא

 .ןוא םיקיזמ ןגָאירַאפ טימרעד טלָאװעג ,סינ יד טימ טרעּפ
 ,םיוב ןדעי ןיא ,ןייטש ןדעי ןיא ןציז סאו ,תוחור עזייב

 .געוו ןופ ןריפּפָארַא ןענעק

 סָאװ ,דעלרעייפ יד וצ טלייאענ ךיז טָאה ןקז רעד

 -עג טָאה רע .שינרעטסניפ רעד ןיא טקיטענפיוא ןבָאה
 -- "זיױהטסַאג-ענירג ,, סָאד ןייז שטָאכ לָאז'ס טָאג ןטעב

 ןיא ןענופענ ךיז טָאה סָאװ ,אינסכא עשידיא עקיצנייא יד
 : .הירסיק ןופ טנגעג רעשיא'יוג רעדי

 טָאה רעטייוצ א .טעשזריהעצ ךיז טָאה ?זייא ןא

 יירשעג סָאד טָאה טכַאנ רעד ןיא ןוא טרעפטנעעג םיא

 .קיטעמוא ןוא גנַאל ןגיוצעג ךיז

 -בייה ַא טָאה רע .טלעטשענּפַא ךיז טָאה ןקז רעד
 -ענ ןיא קיטשּפָאק טייז ןייא ןופ ואוו ,ןקעטש ןייז ןָאטעג

 ,טייז רערעדנַא רעד ןיא ןוא ,הזוזמ ַא ןגָאלשעגוצ ןעוו
 ןוא לרעּפ ןנעלענ ןענעז ,טנפעענ קיצנוק ךיז טָאה סָאװ

 ןייא הזוזמ יד ןאטעג-שוק ַא טָאה רע .ןייטשעגלדייא
 : ריא ייב טגערפענ ךיז ןוא ,לָאמ יירד ,לָאמ ייווצ ,לָאמ

 ,"אתביטר אקדנוּפ,, רעד ןיא ןייגניירא ךיא לָאז --
 ? ןייגניירא טינ ךיא לָאז יצ

 -ענסיוא ןענַאטשעג ןענעז תויח יד ואוו ,ףיוה ןופ

 ןיא ןױשרַאּפ ַא ,סָאבעלַאב רעד ןעמוקעגנָא זיא ,עטנַאּפש

 -ַאב'ס .רעכעה יװ רעטיירב ןעוועג זיא רע . ,ןרָאי יד

 צי וע





 ןבָאה ,עגידלקיש ,ןניוא יד ןוא ךשוח םינּפ ענעסקאוו

 ןוא יירעביור ןופ זַא ,טדעדענ טָאה ןעמ .ןקָארשענ ןדעי

 טָאה ,המענ רענייש רעד ןופ ,בייוו רעטסנניי ןייז ןופ

 .תורישע ןא ןבילקעגנַא רע

 טנעקרעד סָאבעלַאב רעד טָאה רעטסניפ רעד ןיא

 לרעּפ טימ ןרָאפעג זיא סָאװ ,הרוחס קחצי 'ר ,ןקז םעד
 .קירק ןוא הירסיק ןייק דֹול ןופ ,דול ןייק םילשורי ןופ

 םיא ,ןטלא םעד ןעננאנעגנגעקטנא זיא סָאבעלאב רעד

 | : םולש ןבעגעג ןוא טסירגַאב

 + סעּפע סָאװ !הרוחס קחצי 'ר ,טנוװַא ןטונ ַא --

 : ? סופוצ

 טָאה -- טנוװַא ןטוג ַא ,איתמ ,טנװַא ןטוג ַא --

 .ןשיוװצ ךיז טניפענ רע סָאװו ,טיירפרעד ךיז ןקז רעד

 ַא רעביירט-לזייא ןא ףיוא ןּפָארטעגנָא בָאה'כ --- {דיי

 ַא טזָאלענּפָארַא ךימ רע טָאה ,רע'לבב עלא יוװ ,שּפיט

 ןענעז םקופ ַא ןוא גנַאלש א לייוו ,ןַאד ןופ ליימ עבלַאה
 רערעטסניפ ַאזַא ןיא ַאד ןוא .נעוװ םעד ןפָאלרַאפ םיא

 .ןעשזדנַאלב טינ לָאז'כ רעטיצ ןוא דיא יג ,טכַאנ

 - --= 3 סחצי 'ר ,,נעוו ןיא גנַאל ןיוש טייז ריא ---

 ףיוה ןיא חרוא םעד טזָאלעגניירא סָאבעלַאב רעד טָאה
 : .ןיירא

 ןקז רעד טָאה -- ?געװ ןיא טינ ךיא ןיב ןעוו --
 רעד םיא לָאז ןעמ טרַאװעג ,ץכערק ַא טימ טצעזענוצ דיז
 ךיז ךיא טלַאה ןָא טייהרעניילק ןופ --- רעסַאװ ןעננאפ
 -מוא טינ .קירק רָאפ ,ןיה רָאפ ,ןּפעלשמורא ןייא ןיא
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 ,ַאי ."הרוחס" ןבענענ ןעמָאנ ַא ןשטנעמ רימ ןבָאה טסיזי
 -נניי יד ,בייוו ןייש ןייד סעּפע טכַאמ סָאװ ןוא ,איתמ

 -טכאנ א הכמ ןֹוא ?טנוזענ ..ךיא ןיימ ן'המענ ,עטס

 ןייא ןיא ןנייל טינ רימ טסלָאז םשה-זעמל ,איתמ ,רעגעל
 .קעזפעלש יד טימ ,"םיחרּפ-םיחרַא , ענייד טימ רדח

 יא ןייז טינ ןעמ ןעק ,קחצי 'ר ,סנגעוורעטנוא ---
 -ןקעב ַא טננאלרעד םיא איתמ טָאה -- שירעביילקרעב-

 ןַא ערה ןיע ןייק זיא'ס.--- םסיפ יד ןשַאװאוצּפָא רעסַאוװ

 טעּב ןגייא ןיימ .םיחרוא טימ טקַאּפענרעביא .,ףיולנָא

 ,קחצי 'ר ,טגרָאזעג טינ רָאנ .ןעמונרַאפ דיוא ןיוש זיא
 ראפ ןטעבסיוא ,ןבעג הצע ןא זיא סע יװ דיז ןלעוו רימ
 -םענירג ,, ןֹופ חרוא ןקידנעטש ַא ראפ .רענעלעג ַא דייא

 ! ץַאלּפ דימת איתמ טָאה ?זיוהטסַאג

 ? ַאד זיא ץראה'ס ןּפַאכוצרעביא סָאװ טימ ןוא ---

 ענייז טקעטשענניירא רעטלַא רעד טָאה -- ? איתמ ,ַאה

 גונעת ןופ ןעננאנרַאפ ךיז זיא ןוא רעקַאוװ ןיא סיפ עדימ

 ! קירעננוה-טיוט ןיב'כ---

 --- קחצי 'ר ,"בוט-לכ , ןופ רימ ייב טנירק ריא ---

 ןוא ןרעדניר ,רסינינג ךייט ןופ שיפ הכיתח עקַאמשענ ַא
 ענעטַארבעג ,רעדיוו ןטפמעדענ לקיטש ַא ,שיילפ ןסּפעש

 איתמ טָאה -- (ןענַאזַאפ) "ןינויסיפ,, וליפא ןוא תופוע

 טָאה רע זַא ןוא ןטייווצ ן'כָאנ רענניפ ןייא טכַאמרַאפ

 ַא רעגניפ ַא טימ רע טָאה ,םילכאמ עֶלַא טנכערעגסיוא
 'ר ביוא ןוא --- ?טרַאנ ןרעטנוא ןקז םעד ןאטענ-לעציק

 לג



 סע רע ןעק ,"לדניה,, קידעבעל ַא ףיוא ןלעב א זיא קחצי

 ! ןגירק ךדיוא רימ ייב

 טָאה -- ??דניה,, קידעבעל ַא רַאפ טלַאדוצ ןיב'כ ---

 -ייק ,רעיורנ ןייז ןיא טכַאלענניירא זייװנּפָארט ןקז רעד

 סָאד זא ,השעמ-תעשב טכַארטעג ןוא דרֲאַּב רעקידכעל

 .ו'המענ בייוו ןנייא ןייז ,לוונמ רעד ,רע טניימ

 -וצ טינ לָאמנייק ןיא ?יבצנַאמ רעטנוזעג ַא --

 עסַאנ יד ןקז םעד ןשיװּפָא ןפלָאהעג איתמ טָאה -- טלַא
 : | .םיפ

 ןטלַאהעג טסעפ טָאה ,רעטשירפעגּפָא ןא ,קהצי 'ר- |
 .סָאבעלַאב םעד ןעננאגעגכַאנ זיא ןוא ןקעטש ןייז

 -בידעג ןשיווצ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,זיױהטסַאנ סָאד

 טָאה םלוע .ןעזעגסיורא טינ טעמכ דיז טָאה ,רעמייב עט
 -צנַאמ ןופ ןעגנאגעג זיא ,זיוהרעדעפ ןיא טּפוטשענ ריז

 .טרעטשענ טינ לא רענייק .ןשרעבייוו ןיא לייט ןשליב

 -ַאב רעד טָאה -- !נעװ ַא טכַאמ ,ךרוד טזָאל ---

 טריפעגניירא ,םלוע ןשיווצ טּפוטשענכרוד ךיז סאבעל

 : .אינסכא רעד ןיא ןקז םעד

 ,ןעפםיש ענעדרע ייווצ ןיא טנערבענ טָאה ?מיוב

 םיחרוא עמירַא יד ואוו ,רדח עסיורנ'ס ןטכיױלַאב םיוק

 ףיוא ,לעפ ךעלקיטש ףיֹוא ריט רעד ייב ןסעזענ ןענעז

 לייט .ליד םענעמייל םעד ףיוא ,סעטכַאלּפ עטניילענפיונוצ

 ןבָאה לייט ,ןעלסיש ענעדרע ןופ ןזניל ןסעגעגסיורא ןבָאה

 ןעמ .טייסעג ןוא רעקיטש טּפיינקעג ,רעלטיירב ןטלַאהעג

 טָאה םלוע .ןייוו ןשירפ לנַאל ַא טּפַאטרעד ץינרע טָאה

 -ַאטש יד טקנעװשענּפַארא ,רענרעה-וס עלופ טּפעשעגנַא
== }2 = - 





 טינ ,תרנרנ ןיא ןענַאטשענ ןענעז סָאװ ,םילכאמ עקיּפ

 -ענסיורא ןבָאה ןעלקניוו יד ןופ .,ןיינּפָארַא טלָאװענ
 .םינונינ עליטש טמורב

 עקיראּפ יד ןשיווצ ,ןייוו רעסעפ יד ןשיווצ ,זָא-ןביוא

 ךיז ןבָאה ,טיטעּפַא םעד טפרַאשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ּפעט
 .טסענ עכייר ןוא עכעלנעמראפ טיירדענ

 טצעזעצ ךיז ייז ןבָאה זייוויהרבח ןוא זייוו-החּפשמ

 ,שיילפ ךעלטייז ענעטַארבעג רעביא קנעב עננַאל ףיוא
 רָאנ טָאה ןעמ סָאוו ,תופוע רעביא ,שיפ ןכעלב רעביא

 ךיז ןבָאה ןייו ןגורק .רעייפ ןופ ןעמונענּפַארא סָאװ
 : .טמיושעג

 ,ןיױשרַאּפ רעכיוה א טָאה ,ןטָאש ןיא ,לקניוו ַא ןיא
 לטנַאמ ןגירָאה ןייז טײרּפשעגסיױא ,רעטעקַאנ-בלַאה ַא
 .ןסייהעג רָאנ םיא טָאה ןעמ סָאװ טצנַאטעגסיױא ןוא
 טימ ןוא שיילפ טימ ,שיפ טימ םיא ןעמ טָאה טלַאצענ

 : | 2 .זייוו

 רעקנַא ןטריאוטעט א טימ ,סָארטַאמ רעסיוװרַאב א
 קנַאב ַא ףיוא טניילעצ טָאה ,בייל םענעפָא ,ןנירָאה ןפיוא

 .םינוק ןעמוקרעטנוא ןלָאז'ס טרַאװעג ןֹוא לַארָאק רעקיטש
 טּפַאטַאב ןוא טכארטאב ,טלעטשענמורא ךיז טָאה םלוע
 :ןָאטעג נערפ ַא ךיז טָאה ןַאמרעננוי ַא .הרוחס יד

 : ? םי ןיא עקַאט טסקַאוװ'ט ---

 רעד טָאה --- דלעפ ןיא טסקַאוװ'פ ,רערעייט ,ןיינ ---
 רַאפ ןַאמנעגנוי םעד ןַאטעג-םענ ַא ,טכַאלעצ דיז סָאדטַאמ
 .רעוו --- הנוק א רע טָאה אד זַא ,טכַארטענ ןוא טנַאה א
 ? םי ןיא ןסקַאװ ןלַארַאק זַא ,טינ סָאד טסייוו

 == ןא =



 ןעמ טמענ רָאנ יװ אט ,םי ןיא ןסקַאװ ייז זַא --

 | ? סיורא טרָאד ןופ ייז

 רעד טָאה -- טגערפעג גולק וטסַאה טרעדנוצַא --
 -עצ ךיז ןוא לַארָאק קיטש טיור ַא ןַאטענ-םענ ַא סָארטַאמ |

 יוזא דמַאז ריא ןיא טיש ןעמ ,ףיש ַא טמענ ןעמ -- טדער -

 ןיוש זיא ףיש יד זַא ןוא .ןעקניז ןָא טבייה יז זיב גנַאל |
 יד טימ רעכיוט ַא ּפָארַא דיז טזָאל ,םי ןופ קעד ןפיוא
 .ףע טפרַאװרַאפ קירטש קע ןייא .קירטש עסטקרַאטש
 םעד ןוא ,טרָאד ןסקַאװ סָאװ ,רעמײב-לַארַאק יד םורא
 ןעמ ןא ןוא .וצ ףיש רעד וצ רע טדניב קע ןטייווצ
 .ךיז טמענ ףיש יד ןֹוא דמַאז סאד ןדָאלסיױא ןַא טבייה
 -ײב-לַארָאק יד טימ קירטש יד ןסייר ,ןבייהפיוא קירק

 .רייר ןרעוו רעפיש יד ןוא תורצוא עצנַאנ ּפָא-ןקעד ,רעמ

 טינ ןליפא ,ןרעיוא ןוא ל?ליומ טנפעעג טָאה םלוע

 -עוו ןטיור ריא ןיא עטסָאבעלַאב עגנוי יד יו ,טקרעמַאב

 -קישעג ןוא רעגניי טכאמעג יז טָאה סָאװ ,?טרַאנ-סונ
 ,ןטכעלפ עצרַאװש עריא .ייז ןשיווצ ךיז טיירד ,רעט
 ןבָאה ,םידעפ ענעדלַאג ןוא ענרעבליז טימ ןעמונענכרוד
 יד רעביא ,ןעלסקַא עקיניוב יד רעביא טרַאשעג דיז

 : .ןטסורב ענעגיוצעגנייא ,עפייטש

 טנעלפ סָאװ ,ז'הרוחס קחצי 'ר ןעזרעד טָאה יז

 ַא טימ ריא ֹוצ ןרָאפרַאפ רָאי ןכרוד לָאמ סקעז-ףניפ

 8 ַאד ,ןעניטשרוב ?שטייב ַא ָאד ןזָאלרעביא ,הנתמ
 ,דיירפ ןופ .דלארעמע ןא ָאד ,ריפאס ַא ַאד ,ןלערק ?רינש

 - פב
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 עטסָאבעלַאב יד טָאה ,הנתמ עיינ ַא ריא ףיוא טרַאוו'ס זַא

 ןוא םערָא ןשיווצ גורק עקיכייב עניילק ַא ןָאטענ ּפַאכ ַא

 ןטסורב עפייטש י י ר ד טימ עגנוי ַא ןוא טסורב רעד

 : ןקז ן'רַאפ ןַאטעג לעטש ַא ריז יז טָאה

 ,ריא טכַאמ סָאוו ! הינסכא רעד ןיא טסַאנ ַא --

 ? קחצי 'ר

 יד ןבָאה -- רעגניי ץלא טסרעוו ,המענ ,וד ןוא ---

 .טלקניפעצ דיז ןקז םייב ןניוא

 ןקע ריפ עֶלַא ואוו ,תילט ַא ןיא שורּפ רעצרַאװש ַא

 ןופ ּפַארַא טינ לָאז תילט רעד ,טלקעהרַאפ ןעוועג ןענעז

 עטסָאבעלַאב רעד ןשיוװצ ןסקאוועגנסיוא זיא ,ןעלסקַא יד
 : טרעזייבענ טעמכ ךיז טָאה רע .ןסז םעד ןוא

 -סָאבעלַאב ,ןטרַאוו וצ רועיש רעד זיא ננַאל יו ---

 ! רעירפ ןופ טראווכ .? עט

 -- ?יװ רע סָאװ םיא בינ ,המענ ,םיא בינ ,ונ --

 .ןטראוואוצ ןעק ךיא -- טשימעגניירא ךיז ןסז רעד טָאה
 טכארטַאב המענ טָאה -- ? ןסע ריא טעוװ סָאוװ ---

 .טלכיימשעג ןוא שורפ ןעמערָא םעד

 ט'בושי'עג לייוו ַא ךיז שורפ רעד טָאה -- ? ךיא --
 .(תוטורּפ ןצכעז) "ןירסיא ,, ייווצ יו רעמ טינ בַאה'כ --

 -- טכַאלעצ המענ ךיז טָאה -- "ןירסיא ,, ייווצ ---

 ? "ןירסיא,, ייווצ ראפ ןבענ ךייא ךיא ןעק סָאװ

 טָאה -- עטסָאבעלַאב ,טסולג ץרַאה רעייא סָאוו ---

 -סיוא ענייז ןוא תילט ןיא ןַאטעג-לקיװ ַא דיז שורפ רעד

 "רַאװש יד ןופ טלקניפענסיורא ןבָאה ןניוא עטרעננוהענ





 רעד טיופ :לטרעוו'ס טייג יוװ --- תואּפ ןוא ןעמערב עצ

 !רעצנעט רעד טצנאט הטורּפ

 -ענ ,ןַאטענ-בייה ַא דיז קחצי 'ר טָאה -- המענ --

 ,חרוא ןיימ ןייז טעוו שורפ רעד --- דיז ןבעל ץַאלּפ טכַאמ

 רעטונ ַא ןיא ,לָאמטכַאנ רימ טימ ןטלאהטימ טעוו

 -ּפַאק ייוצ בינ ,ערעייט ,ונ .רעסעב דיז טסע אתורבח

 .ןייוונטרימ ?גירק ַא ןוא רענעה

 המענ טָאה --- ןעננאנעגסיוא זיא ןייוונטרימ רעד ---

 ,רעלענענ טימ טכָאקעג ןייוו בָאה'כ -- שיט םעד טקעדענ

 ערעדנַא טימ טכַאקעג ןייוו ךיוא בָאה'כ ,ןירעפַאז טימ

 .ןייו-"ןוטידנוק,, זדנוא ייב טפור ןעמ סָאװ ,ןצריוועג

 ןייוו-"ןוטידנוק,, ,ןייוו רעשימיור ןדיי ראפ טינ --

 -וצ ךיז ןוא תילט םעד ןעמונענּפָארא שורפ רעד טָאה --

 .טצעזענ

 -- רעלענענ טימ ןייוו ןטכַאקענ ,המענ ,זיוש בינ---

 .שיט ןיא ןקעטש ןטימ ןָאטענ ּפַאלק ַא קחצי 'ר טָאה

 ,שייֵלפ לסיש ַא רעביא ןסעזעג זיא סָאװ ,וכש ַא
 םעד טשיװענּפָא ,גורק ןייז ןופ ןָאטעג יצ ןרָאּפש ַא טָאה

 : ןפורעננָא דיז ןוא ,דרָאב רעד ןופ ,ןסנַאװ יד ןופ ןייוו

 טמַאטש המענ רעזדנוא זַא ,שטָאכ ריא טסייוו --- |

 .+ סוחי ןסיורנ זופ

 ּפעק יד ןביוהענ םיחרוא ןבָאה --- ? טסייה'וו ---

 -- דרעב עצראווש טימ ןרָאװעג לופ זיא ?ללח רעד ןוא
 : ? המענ רעזנוא

 סוחיה-רדס ריא טיצ יז זַא ,ןגָאז טליו ריא --
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 -בעלעג סיורג ןופ רענייא טָאה ? הנוזה-בחר ןופ שזַא
 .ןסיב ןטימ טקערקעג ךיז רעט

 -- םיכלמ ןעמוקסיורא ךיוא ז'המענ ןופ ןלעוו ---

 | .טבַאלעצ רעטייווצ ַא ךיז טָאה

 - -רעגנוהענסיוא רעד טָאה -- םיאיבנ טפניימ וד ---

 .ןקַאב עדייב טימ ןָאהּפאק םעד ןסענעג שורפ רעש

 -עג ןקז רעד טָאה -- סוחי ןופ טינ יז טמַאטש ---

 ןיא ןבילבעגנ םיא ןענעז סָאװ ,ןייצ ייווצ יד טימ טייק

 יו ,ראות-תפי ַאזַא טקנוּפ ? יז זיא ןייש רעבַא --- ליומ

 ! רעטסעווש ס'ניק-?בות ,המענ עקילַאמַא יד

 זיא המענ רעזדנוא זַא ,סיורא רעבָא טמוק סָאוװ ---
 .ןפרַאװענניירא רעצימע טָאה -- שיא-תשא ןא

 -- 4? שיא-תשא רךייש ַאד זיא סָאװ ,המענ ,איתמ ---

 ַא ןופ עטסָאבעלַאב ַא -- ןפורעגנַא דיז רעטייווצ ַא טָאה

 -נוּפ,, טינ ,"הנוז,, טנגענ רעזדנוא ןיא טסייה זיױהטסַאג

 == -- -= ?תיקד

 -עטיירב ,,-עטסָאבעלַאב ַא ןעמ טפור דול ןיא ןוא --

 ו -- == -= ?סַאג

 ."סָאג-עגנַאל,, -- םילשורי ןיא זדנוא ייב זוא --

 טָאה ,ןגיוושעג טייצ עצנַאנ יד טָאה סָאװ ,שורפ רעד

 -יא ךיז ןוא לסיש עקידייל ןייז טקורעגקעװַא לָאמַא טימ

 א : טנערפעגרעב

 זױהטסַאג רעזדנוא ןופ סָאבעלַאב רעד ,סָאװ ---

 ךימ טנַאמרעד סָאד ? המענ בייוו ןייז ןוא איתמ טסייה
 ןיימ .דימלת ַא ס'ריאמ 'ר זעוועג זיא סָאװ ,ז'יבר זיימ ןַא

 2" ןפ 2



 ,טאהעג הנותח טינ לָאמנייק טָאה ,שרח-ןב-איתמ 'ר ,יבר

 -עננייא ןסעזעג רע זיא ןבעל ץנַאנ ןייז .ריזנ ַא ןעוועג זיא

 ןופ תודוס יד ןיא ןעוועג קסוע טָאה ןוא תילט ןיא טליה

 -נָאטימ ןוז יד יוװ ,ןטכיולעג טָאה םינּפ ןייז .הרות רעד

 -השעמ ,, ןיא טּפיטרַאפ ךיז טָאה איתמ 'ר זא ןוא ,טייצ

 ןטש רעד .דאלמ ַא יװ ןעזענסיוא רע טָאה ,"הבכרמ

 ךיז טמענ רעטשרעביוא רעד יװ ,ןרעה טנעקעג טינ טָאה
 ןרַאפ טלעטשענ ךיז טָאה רע .ן'איתמ 'ר טימ רעביא
 . ףיא לעװ ,תושר רימ בינ,, : טנַאזענ ןוא םלוע-לשיונובר
 ןעמ זַא ,ןעז טסעװ ןוא ן'איתמ ןוואורּפסיוא

 םוצ טנַאזעג טָאנ טָאה ."ןביילג טינ םדו-רשב ןייק רָאט

 -נאנעג זיא ."טכענק ןיימ סיוא וואורּפ ןוא יינ, :ןטש

 דרע רעד ףיוא טכַארבענּפָארא טָאה ןוא ןטש רעד ןענ

 תרשה-יכאלמ יד סָאװ ,רעטסעווש ס'ניק-לבות ,ז'המענ

 ךָאנ ןעגנאנענסיוא ןענעז ,ריא ןיא טבילראפ ןעוועג זענעז

 -קעווַא ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגּפָארא יז זיא .טייקנייש ריא

 ןעוועג קסוע טָאה רע ןעוו ,ן'איתמ 'ר ראפ טלעטשענ
 ןא ךיז ראפ ןעזרעד טָאה רע רָאנ יװ ןוא .ןענרעל ןיא

 הנהנ טלָאוװעג טינ ,םינּפ'ס טיירדענקעװוַא רע טָאה ,השא

 .טיירדענסיוא דיוא דיז יז טָאה .טייקנייש ריא ןופ ןייז

 טייטש יז -- סטכער ּפָאק םעד ןַאטענירעק א רע טָאה

 ריא ןוא .סקניל ןיוש טייטש יז --- סקניל .סטבער ןיֹוש

 יו ןטכיולענ ,רועיש ןייק טאהעג טינרָאנ טָאה טייקנייש

 ,איתמ 'ר ךיז טָאה .ףיוא רָאנ טיינ סָאװ ,הנבל עננוי ַא

 טאהעג ארומ ,ןקַארשרעד קרַאטש ,דיפח רעסיורנ רעד





 ןייז ןופ ןָאטעג-םענ ַא רע טָאה ,אטח ַא ןיא ןלַאֿפוצניײרא

 -ענסיוא ךיז םיא טימ ןוא לנַאנ ןפרַאש ַא רעדנעטש

 זיא .עטכער'ס ךָאנרעד ,ניוא עקניל'ס טשרע ןכַאטש

 טלָאמעד .דחּפ סיורג ןופ ןרָאװענ טרעטיצרַאפ ןטש רעד

 -םיוא לָאז רע ,ן'לאפר טכענק ןייז טקישענ טָאנ טָאה

 טָאה ןוא ןעמוקענ זיא לאפר זַא .ןגיוא ס'איתמ ןלייה

 רעד טָאה ,שרדמה תיב ןופ ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנַא

 רעד טָאה "? טרָאד זיא רעוו,, : טנערפענ איתמ רעדנילב

 -ענ ךימ טָאה טָאנ .לאפר ,דיא,, :טרעפטנעעג ךאלמ
 איתמ טָאה ."היאר ןייד ןבענקירוצ ריד לָאז'כ טקיש

 זָאל , : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןרעוו טלייהעג טלָאװעג טינ
 טָאנ זיא ."רעירפ יוװ רעסעב רימ זיא טצעי ,ורוצ ךדימ

 ,ןעז טכָאװעג ,ן'איתמ ןייז הלוח-רקבמ ןעמוקעגנ ןיילא
 .טכַאמ טבענק רעיירטעג ןייז סָאװ

 -ייא טָאה --- תורוד ענעי טנייה ןעמ טמענ ואוו ---

 וצ טקידנעענ טָאה שורפ רעד ןעוו ,טצפיזענּפָא ףיט רענ

 .ןלייצרעד

 רעד טָאה -- תורֹוד ענעי ןיא ךָאד ןּבעל רִימ --
 ' .טלעביימשעג שורּפ

 ם'קידצ םעד ןיא עקַאט ןבעל ,עקידניז ,רימ ---
 'ר ,ןקז רעד טָאה -- תוכז ס'איתמ 'ר רעייא ןיא ,תוכז

 -ראפ ענייז ןפָא ןטלַאהעג םיוק טָאה סָאװ ,הרוחס קחצי

 -עקנוט רעד ףיוא טקוקעג לוטיב טימ ,ןגיוא ענעפַאלש
 .ןוא ןעיירד ןעמונעג ךיז ןוא 1 ן'פיוא ,אינסכא רעל
 ! המענ ,המענ -- ןפור
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 'המענ זיא -- ?קחצי 'ר ,ריא טגנַאלרַאפ סָאװ ---

 ,ןפַאלענרעטנוא

 ? טעבעג זיא רעגעלענ ןיימ -- |
 ןַאטעג-םענ ַא םיא יז טָאה -- טעבעג ,טעבעג --

 .טנַאה ַא רַאפ

 -עג טסעפ ןקז רעד טָאה -- ןדיי ,טכַאנ עטונ ַא --

 -עלַאב רעד טימ טזָאלעג ךיז ןוא ןקעטש םעד ןטלַאה
 :ׂ .עטסָאב

 ןיא טלכיימשעג ןדיי יד ןבָאה -- טכַאנ עטוג ַא -- |
 .ןיירא דרעב יד

 ,תילט םעד ךיז םורא ןפרָאװרַאפ טָאה שורפ רעד

 ענייז ןוא ,רעצרַאװש ַא ,רעכיוה ַא ,ןָאטענ-לעטש ַא דיז
 ואוו ,ללח ם'ניא טעשזדנַאלבענ ןבָאה ןניוא עקידלקניפ/

 .ןעוועג טינ ןיוש זיא ?רַאּפ'ס
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